
 

 

 

    

FORMAÇÃO ACADÉMICAEXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Empresa nacional líder na área de Branding.
Inserida na unidade de Strategy and Identity, desenvolvi 

projetos em diversas áreas: estratégia de marca, avaliações 
de marca, estudos de mercado e identidade visual de 

marca. Colaborámos com clientes como a PT, Brisa, CTT, 
Unicer, Mota-Engil, New Coffee, Iberwind, entre outros.

Trabalhei em projetos na área de design gráfico e consultoria 
de marca, adquirindo competências que me permitem 

acompanhar e compreender todo o processo do Branding.

Fui responsável pelo grafismo e a edição do boletim mensal.

Novembro 2014  - Novembro 2015
Trainee, Mybrand

Novembro 2012 - Setembro 2013
Designer Gráfica

Junta de Freguesia de Santa Isabel

Setembro 2013 - Julho 2014 
Mestrado em Design Gráfico
Bau, Centro de Diseño de Barcelona, Universitat de Vic

Uma das melhores escolas de design europeias, reconhecida pela 
AQU-Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 
Cataluña e pela EU. 
Key areas: branding, packaging, web-design, publicidade,editorial.  
Mestrado internacional que promove o desenvolvimento de 
capacidade de comunicação, team building e de adaptação cultural.
Classificação: 8.2/10 (1st of class)

Duas faculdades internacionais líderes na área de design. 
Key areas: Visual Merchandising e Design de Interiores.
Desenvolvi um projeto para o espaço comercial de uma marca,  
o qual tinha por base a respectiva estratégia da marca e uma 
análise cuidada do mercado do pronto-a-vestir. 

Julho 2013
Summer Course em Visual Merchandising 
Central Saint Martins College of Arts and Design - Londres / 
Elisava Barcelona School of Design and Engineering

Key areas: projeto de arquitetura, urbanismo, técnicas 
construtivas, História da Arte.
Adquiri competências científicas, metodológicas e artísticas, 
que me permitem uma visão abrangente sobre qualquer 
projeto. 
Classificação: 15/20

2009 / 2012
Licenciatura em Estudos Arquitectónicos
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa

Classificação: 19/20

2006 / 2009
Ensino Secundário na área de Artes
Colégio de Santa Doroteia, Lisboa

Setembro 2016 - Julho 2019
Mestrado em Arquitectura 
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa

LEONOR PALMA RAMALHO

Tenho desenvolvido propostas gráficas nas áreas
de branding, web-design, packaging e publicidade, 

correspondendo a diferentes briefings e clientes, aliando 
rapidez e qualidade. Alguns dos projectos mais recentes:

Março 2018
Identidade Visual ‘Ice Cream Beauty’ - marca de 

cosmética internacional

Março 2017
Comunicação e desenvolvimento gráfico da ‘BTL17’ - 

Feira de Turismo de Portugal.

Fevereiro 2017
Estratégia de Marca e Identidade Visual da marca 

‘ByAlgarve’ -  marca de turismo da região do Algarve.

Tenho apoiado projetos de reabilitação, acompanhamen-
to de obra, sinalética e desenho de mobiliário. Iniciar 
esta experiência durante o mestrado permitiu-me ter 

uma visão mais real do mundo da arquitetura.

2015 - Presente
Freelance Designer

Abril 2018 - Presente
Arquiteta e Designer, Predial Ferreira

Telefone  +351 916115858 
E-mail  leonorpalmaramalho@gmail.com
Webpage 
https://leonorpalmaramalho.com/
Behance
https://www.behance.net/leonorpalmaramalho
Morada Rua Abel Salazar, n. 12, 
1600-818 Lisboa – Portugal 
Data de nascimento 4 de April, 1991
Nacionalidade Portuguesa

Key areas: projeto de arquitetura, reabilitação, desenho de 
espaços comerciais, arquitectura de interiores.
Classificação: 20/20
 

Novembro 2015 - Julho 2016
Brand Consultant, Mybrand



 

 

 

 

 

Inglês
Falo e escrevo fluentemente em inglês.

Abril 2013
IELTS - Academic

Classificação: 7/9

Dezembro 2012
First Certificate in English, Cambridge University

Classificação: 77/100

Julho 2006
Curso intensivo de inglês, Bradfield College, U.K.

Classificação: «Outstanding»

 

 

 

Espanhol
Falo e escrevo fluentemente em espanhol.

Julho 2013
A1.2 Curso de Espanhol, Instituto Espanhol, Lisboa

Classificação: 83/100

Abril - Junho 2013
A1.1 Curso de Espanhol, Instituto Cervantes, Lisboa

Classificação: 8/10

 Adobe Illustrator
 

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Autocad

Office

Archicad

HTML

IDIOMAS CONHECIMENTOS INFORMÁTICOS

TRABALHO VOLUNTÁRIO

PORTFOLIO
 
Webpage
https://leonorpalmaramalho.com/
Behance
https://www.behance.net/leonorpalmaramalho/

2010 - 2015
Monitora num grupo de Jovens
Presença semanal

2014 - Presente
Recolha de comida para instituições 
de solidariedade social (CASA, Banco Alimentar)

2001 - 2009
Diversas ações sociais e culturais
Colégio de Santa Doroteia

OUTROS INTERESSES

Viajar, moda, música, desenho e 
ilustração, História, teatro.

 

Vejo-me como uma pessoa metódica e rigorosa, mas ao 
mesmo tempo visual e criativa.

Atenta aos pequenos detalhes, mas sempre com uma visão 
global e completa.

Gosto de viver entre o mundo da arquitetura e do design e 
acredito que esta combinação me carateriza enquanto pessoa 

e profissional.
Uma boa capacidade de comunicação e alguma experiência 
em lidar com diferentes clientes, torna-me capaz de integrar 

uma equipa e abraçar diferentes projetos.

Gosto de novos desafios e estou sempre pronta a aprender.

SOBRE MIM

ÁREAS CRIATIVAS

branding

editorial publicidade packaging

arquitetura
visual 

merchandising


